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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมา กระแสทุนนิยมท่ีมุงเนนความเจริญทางเศรษฐกิจ สงผลให

ประเทศท่ีกําลังพัฒนาสนับสนุนการเปดกวางทางการคาและการลงทุนจากตางประเทศ ท้ังน้ี
เน่ืองจากเช่ือวาจะนํามาซ่ึงความเจริญและการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อใหทัดเทียมกับ
อารยประเทศ จึงไดมีมาตรการท่ีสงเสริมใหเกิดการเคลื่อนยายฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจาก
ประเทศพัฒนาแลวเขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศ ดังจะเห็นไดจากตัวเลขสถิติการเคลื่อนยาย
ฐานการผลิตของแหลงอุตสาหกรรม โดยการนําของบริษัทญี่ปุนตามดวยชาติพัฒนาแลวอื่นๆ ไปยัง
ประเทศกําลังพัฒนา โดยพิจารณาจากตัวเลขการลงทุนโดยตรงของตางประเทศ (Foreign Direct
Investment : FDI) พบวาในชวงป ค.ศ. 1970-1998 ปริมาณเงินลงทุนไหลเขาประเทศกําลังพัฒนา
เพิ่มข้ึนถึง 11 เทาจาก 21,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 227,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ และจํานวน
บริษัทขามชาติท่ัวโลกเพิ่มจาก 7,000 บริษัท เปน 53,600 บริษัท1 การขยายตัวของการลงทุนจาก
กลุมประเทศพัฒนาแลวมีเหตุผลและแรงจูงใจหลายประการ นอกเหนือจากการไดสิทธิประโยชนดาน
ภาษีอากร คาจางแรงงานและวัตถุดิบราคาถูก และมาตรการควบคุมดานสิ่งแวดลอมในประเทศกําลัง
พัฒนาเขมงวดนอยกวาในประเทศเจาของทุน รวมท้ังมาตรการบังคับใชตามกฎหมายดอย
ประสิทธิภาพ เปนเหตุจูงใจใหโรงงานอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะอยางย่ิงประเภทโรงงานท่ีมีปญหา
มลภาวะสูง) ยายฐานการผลิตเขามายังประเทศกําลังพัฒนา เขาขายขอสันนิษฐานท่ีเรียกวา
Pollution Haven Hypothesis

ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศกําลังพัฒนาท่ีรับเอาโรงงานอุตสาหกรรมสกปรก คือ
อุตสาหกรรมประเภทท่ีใชสารเคมีและกอเกิดกากของเสียอันตรายจํานวนมากโดยไมรูตัว ดังจะเห็น
ไดจากหลายพื้นท่ีในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากพื้นท่ีการเกษตรมาเปนพื้นท่ี
รองรับโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเห็นไดจากการขยายพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมในท่ัวทุกภาคของ
ประเทศไทย และสัดสวนของผลิตภัณฑของภาคอุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  ซ่ึง
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 23.5 ในป พ.ศ.2529 มาเปนรอยละ 26 ในป พ.ศ.2534 อัตราการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยข้ึนสูงถึงรอยละ 13.7 ตอป ซ่ึงแสดงถึงผลจากการขยายตัวของการสงออก
และการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญอยางชัดเจน

จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ประกอบกับการเพิ่มของจํานวน
ประชากรอยางรวดเร็ว ทําใหมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเพื่อการบริโภคและการผลิตเพิ่มมาก
ข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคอุตสาหกรรม ยอมไมสามารถหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดของเสียไมวาจะ
ใชเทคโนโลยีกาวหนาในการผลิตเพียงใดก็ตาม ท้ังยังกอใหเกิดมลพิษจากของเสียอันตรายเพิ่มข้ึน

1 Hillary French, Vanishing Borders: Protecting the Planet on the Age of Globalization, Worldwatch Book, 2000 pp. 81-82.
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ทุกปโดยเพิ่มจากประมาณ 1.68 ลานตัน ในป พ.ศ. 2544 เปน 1.81 ลานตันในป พ.ศ. 25472 โดยท่ี
ของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนกวารอยละ 77.34 เกิดจากอุตสาหกรรมประเภทตางๆ น่ันเอง

ปญหาวิกฤติการณดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยท่ีผานมาจนถึงในปจจุบัน ยังคงเปน
ปญหาท่ีมีความรุนแรงและสงผลกระทบตอชีวิตชุมชนและสิ่งแวดลอมท้ังในระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ จากรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยในป พ.ศ. 25483 โดยกรมควบคุม
มลพิษ ช้ีใหเห็นอยางชัดเจนถึงวิกฤติของปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในดานตางๆ ของประเทศท่ียังคงเผชิญอยู ไมวาจะเปนปญหาความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพแหลงนํ้า มลพิษทางอากาศและเสียง มลพิษดานกากของเสียและสารอันตราย รวมท้ัง
ปญหาการรองเรียนตางๆ ท้ังน้ีเปนผลเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ของประเทศเพียงอยางเดียว โดยไมใหความสําคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศดวย ถึงแมวาในปจจุบันภาครัฐจะใหความสําคัญตอการแกไขปญหาดาน
สิ่งแวดลอมมากข้ึน โดยเฉพาะดานของเสียอันตราย แตก็ยังมีแนวโนมความรุนแรงของปญหามาก
ย่ิงข้ึน อันเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ เชน ความยากในการกําจัด หรือการลักลอบท้ิงของเสีย
อันตราย เปนตน นอกจากน้ีในรายงานการวิจัยเร่ือง “ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการดานสิ่งแวดลอม ฉบับสมบูรณ”4 โดยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม ภายใตการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ช้ีใหเห็นถึง
ปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงปญหาของการปนเปอนสารเคมีท่ีเกิดจากการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการลงทุนของ
ตางประเทศบริเวณพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน และยังพบปญหาการเจ็บปวย
ของคนงานท่ีทํางานในการนิคมฯ อีกดวย นอกจากน้ี ยังมีผลงานวิจัยของกลุมงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมดานนํ้า ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(2544) รายงานวามีการปนเปอนของสารคลอริเนตเทต เอ็ทลีน (Chlorinated Ethylene) ในนํ้าใตดินใน
พื้นท่ีบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหงเดียวกัน และสารดังกลาวเปนสารกอมะเร็ง5

นอกจากกรณีปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดินท่ี จ.ลําพูน ดังท่ีไดกลาว
มาแลวในขางตน ยังพบวามีอีกหลายพื้นท่ีท่ีประสบกับปญหาการปนเปอนในดินหรือนํ้าดิน เชน การ
ปนเปอนของสารตะกั่ว ในหวยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี เม่ือป พ.ศ. 25416 การปนเปอนของสารแคดเมียม

2 สถานการณมลพิษดานของเสียอันตราย ใน รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2544-2547. กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3 รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2548. กรมควบคุมมลพิษ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
4 สุธาวัลย เสถียรไทยและคณะ. 2548. รายงานฉบับสมบูรณเรื่อง “ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม ฉบับสมบูรณ” สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
5 มีศักดิ์ มิลินทพิสมัย และคณะ. 2544. การศึกษาการปนเปอนของสาร Chlorinated Ethylene ในดินและน้ําใตดินและกรณีศึกษาของ
ประเทศไทย.  กลุมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมดานน้ํา ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม.
6 รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2541. กรมควบคุมมลพิษ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
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ในลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด จ.ตากเม่ือป พ.ศ. 25477 ปญหาการลักลอบฝงกลบกากของเสียอันตราย
บริเวณตําบลกลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เม่ือปพ.ศ.25477 หรือแมกระท่ังกรณีการฝงกลบ
ขยะท้ังท่ีอันตรายและไมอันตราย ซ่ึงปญหาเหลาน้ี ณ ปจจุบันอาจยังไมเห็นชัดเจนวามีการปนเปอน
ในนํ้าใตดินเกิดข้ึน อีกท้ังยังไมเกิดผลกระทบท่ีเดนชัดตอสุขภาพของประชาชน สงผลใหปญหา
เหลาน้ีไมไดรับความสนใจจากภาคสวนท่ีมีหนาท่ีในการจัดการแกไขปญหา นอกจากน้ี เร่ืองการใช
ประโยชนท่ีดินท่ีผานมาก็ยังไมมีระบบการจัดการท่ีดี ท้ังๆ ท่ีดินและนํ้าใตดินในประเทศไทยสวน
ใหญใชเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค แตกลับพบวาไมไดมีการจัดสรรพื้นท่ีอยาง
เหมาะสม เชนพื้นท่ีสําหรับทําอุตสาหกรรมหรือการทํากิจการเหมืองแร พื้นท่ีสําหรับการฝงกลบ
ขยะ ยังเปนพื้นท่ีใกลชุมชน หรือใกลแหลงเกษตรกรรม ทําใหเราพบปญหาการปนเปอนหรือการ
รองเรียนอยูเสมอ

จากปญหาดังกลาวขางตน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเล็งเห็น
ความสําคัญในการดําเนินการศึกษาโครงการวิจัยเร่ือง “ขอเสนอทางเลือกของมาตรการการปองกัน
และฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนดินและนํ้าใตดิน” ภายใตการสนับสนุนโดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยอาศัยผลการศึกษาจากโครงการธรรมาภิบาลฯ เปนจุดเร่ิมตน รวมท้ัง
ปญหาการปนเปอนของสารอันตรายในดินและนํ้าใตดินอีกหลายปญหาท่ีผานมา ท้ังน้ีเพื่อสะทอนให
เห็นถึงประเด็นปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน ซ่ึงเปนสถานการณท่ีนาวิตก ท่ี ณ
ปจจุบันยังไมมีการจัดการท่ีเปนระบบท้ังในเชิงนโยบายหรือมาตรการท่ีเปนรูปธรรมเพื่อการ
แกปญหาอยางจริงจัง โครงการวิจัยคร้ังน้ีจึงไดหยิบยกกรณีปญหาท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบในดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ในประเทศไทย 4 กรณีศึกษา ไดแก

- การปนเปอนของสารอินทรียระเหยในนํ้าใตดิน บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จ.ลําพูน

- การปนเปอนของสารแคดเมียมในตะกอนดินบริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด  จ.ตาก
- การประกอบกิจการฝงกลบขยะกากของเสียอุตสาหกรรม ของบริษัทเบตเตอรเวิลดกรีน

จ.สระบุรี
- การประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชนของสํานักงานกรุงเทพมหานคร ณ แหลงฝงกลบ

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ซ่ึงท้ัง 4 กรณีศึกษาท่ีไดหยิบยกมาน้ี ไดตั้งเปาหมายเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน

รูปแบบทางเลือกของมาตรการท่ีเปนรูปธรรมดานเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชเพื่อปองกันและฟนฟู
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาการปนเปอนของสารเคมี เชน การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม
ภาษีวัสดุบรรจุภัณฑ หรือพันธบัตรท่ีมีเงื่อนไขสิ่งแวดลอมสําหรับโรงงานและกิจกรรมบางประเภทท่ี
มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขนาดใหญ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการดานกฎหมายเพื่อให
สามารถกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี โดยเฉพาะ
อยางย่ิงพื้นท่ีท่ีมีภาวะคุกคามดานสิ่งแวดลอมสูง (environmental stress area) ซ่ึงจะนําไปสู

7 รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2547. กรมควบคุมมลพิษ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.



1-4

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบสถาบันและการจัดการความรูเพื่อสรางธรรมาภิบาลดาน
สิ่งแวดลอม ขอเสนอการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมในกรณีพบวามีการปนเปอนเกิดข้ึน (clean up)
รวมท้ังการเสนอแนะเพื่อกระตุนใหมีการปองกันการปนเปอนของสารเคมีจากภาคอุตสาหกรรมท่ี
อาจเกิดข้ึนไดในอนาคตโดยอาศัยการเช่ือมโยงกับมาตรการตางๆ อยางเหมาะสม

รายงานฉบับน้ีไดแบงออกเปน 7 บท ตามสาระสําคัญ ไดแก บทที่หน่ึง เปนบทท่ีนําเสนอ
ภาพรวมของปญหาอันเปนเหตุเปนผลของแนวคิดในการดําเนินโครงการฯ บทที่สอง นําเสนอกรณี
ปญหาการปนเปอนของสารอินทรียไอระเหยในนํ้าใตดินบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม จ.ลําพูน บทที่
สาม นําเสนอกรณีปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียมในตะกอนดินบริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แม
สอด จ.ตาก  ในสวนบทที่สี่ นําเสนอกรณีปญหาการประกอบกิจการฝงกลบขยะกากของเสีย
อุตสาหกรรมของบริษัทเบตเตอรเวิลด กรีน จ.สระบุรี และบทที่หา นําเสนอสถานการณการประกอบ
กิจการฝงกลบขยะชุมชนของสํานักงานกรุงเทพมหานคร ณ แหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา โดยท่ีในแตละบทของท้ัง 4 กรณีศึกษาจะมีรายละเอียดท่ีประกอบไปดวย สถานการณ
ปญหาท่ีเปนอยูใน ณ ปจจุบัน  รวมถึงบทวิเคราะหถึงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ี เพื่อทําความเขาใจ
ถึงปญหา และวิเคราะหถึงสาเหตุของการดําเนินการแกปญหาท่ีไมไดผลเทาท่ีควร พรอมท้ังจัดทํา
ขอเสนอแนะสําหรับกรณีศึกษาท่ีเปนรูปธรรม บทที่หก ไดนําเสนอแนวทางการจัดการดินและนํ้าใต
ดินในตางประเทศ โดยยกกรณีตัวอยาง ของประเทศอเมริกา เยอรมัน และญี่ปุน และบทสุดทาย
บทที่เจ็ด นําเสนอในสวนการวิเคราะหอุปสรรคและปญหาในภาพรวมท่ีเกิดข้ึนโดยพิจารณาจาก
กรณีศึกษาท้ัง 4 กรณี เพื่อสะทอนใหเห็นถึงระบบการจัดการแกปญหาท่ีขาดประสิทธิภาพของ
ประเทศไทย และการวิเคราะหปญหาในมุมมองดานสถาบัน/องคกร กฎหมาย และเศรษฐศาสตร
พรอมท้ังขอเสนอแนะทางเลือกในเชิงนโยบายท่ีเปนรูปธรรมดานสถาบัน/องคกร มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร มาตรการทางกฎหมาย รวมท้ังขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกัน และ
แกปญหาการปนเปอนดินและนํ้าใตดินท้ังท่ีเกิดข้ึนแลวและท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใต

ดิน โดยใชกรณีศึกษาในบางพื้นท่ีของประเทศไทย ไดแก
- การปนเปอนของสารอินทรียระเหยในนํ้าใตดิน บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม จ.ลําพูน
- การปนเปอนของสารแคดเมียมในตะกอนดินบริเวณลุมนํ้าแมตาว  อ.แมสอด  จ.ตาก
- การประกอบกิจการฝงกลบขยะกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัทเบตเตอรเวิลดกรีน

จ.สระบุรี
- การประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชนของสํานักงานกรุงเทพมหานคร ณ แหลงฝงกลบ

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ท้ังน้ี เพื่อวิเคราะหผลกระทบและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในดินและนํ้าใตดิน ซ่ึงอาจกอ

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีสัมผัสดินและนํ้าใตดิน ท้ังทางตรงและทางออมจากการ
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ปนเปอนสารอันตราย พรอมกับแนวทางการประเมินตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการฟนฟูสภาพ
สิ่งแวดลอมจากกรณีศึกษาดังกลาว

1.2.2 เพื่อทบทวนและวิเคราะหมาตรการดานตางๆ ท้ังทางสถาบัน กฎหมาย เศรษฐศาสตร
และสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินในปจจุบัน

1.2.3 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในรูปแบบทางเลือกของมาตรการท่ีเปนรูปธรรม
ดาน เศรษฐศาสตร มาตรการทางกฎหมาย สถาบันและสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถนํามาบังคับ
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการปองกันและฟนฟูความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในดินและนํ้า
ใตดิน

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
1.3.1 ทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและจัดประชุมหารือกับภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับ

กรณีปญหาการปนเปอนของสารเคมีท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอนของดินและนํ้าใตดินท้ัง 4
กรณีศึกษา

1.3.2 สํารวจและรวบรวมขอมูลจากการลงพื้นท่ีจริงเพื่อสอบถามขอเท็จจริงจากชาวบานท่ี
ไดรับผลกระทบ ตลอดจนภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีน้ันๆ

1.3.3 ศึกษามาตรการแกปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปนทางสถาบัน กฎหมาย
เศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหา
การปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน

1.3.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้า
ใตดินท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนขอเสนอแนะในการจัดทําขอเสนอในผลการศึกษา

1.4 วิธีดําเนินการศึกษา
1.4.1 ศึกษาสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน

โดยใชกรณีศึกษาในบางพื้นท่ีของประเทศไทย ไดแก
1) ทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับกรณีปญหาการปนเปอนของสารสารอินทรียระเหย

(VOCs) ในดินและนํ้าใตดิน บริเวณชุมชนรอบพื้นท่ีอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
รายละเอียด ดังน้ี

- การประเมินระดับและขอบเขตการปนเปอนของสาร VOC ในนํ้าใตดิน และคาดการณ
เบ้ืองตน (preliminary investigation) ถึงโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
และกลุมประชาชนเสี่ยง

- ทบทวนและศึกษาขอมูล เทคนิค และวิธีการการจัดทําแนวทางการประเมินสถานการณ
การปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน รวมถึงกระบวนการพิสูจนความเสียหาย ท้ังจากเอกสาร
ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนวิเคราะหสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน
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2) ทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดิน
และนํ้าใตดิน และจัดประชุมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อรวมหารือถึงขอเท็จจริงของปญหาท่ีเกิดข้ึน
ท้ังน้ีเพื่อทําความเขาใจกับสภาพปญหา พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา จากกรณีตัวอยาง
ดังตอไปน้ี

- กรณีปญหาการปนเปอนสารแคดเมียมบริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก โดยศึกษา
ท้ังจากเอกสารและการสอบถามขอเท็จจริงจากภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีจริงไมวาจะเปน ชาวบาน
ในพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 3 ตําบล ไดแก ต.พระธาตุผาแดง ต.แมตาว ต.แมกุ รวมท้ังหนวยงาน
ราชการในพื้นท่ี ตลอดจนผูประกอบกิจการเหมืองแรสังกะสีท่ีอาจเปนสาเหตุใหเกิดการปนเปอนของ
แคดเมียม

- กรณีปญหาการปนเปอนของสารเคมีจากการประกอบกิจการฝงกลบขยะกากของเสีย
อุตสาหกรรม ของบริษัทเบตเตอรเวิลดกรีน (Better World Green) จ.สระบุรี

- กรณีการประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชนของสํานักงานกรุงเทพมหานคร ณ แหลงฝง
กลบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

1.4.2 ทบทวนการกําหนดใชเคร่ืองมือและมาตรการตางๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน
เพื่อวิเคราะหถึงปญหาและสาเหตุท่ีทําใหการดําเนินการท่ีผานมาไมสัมฤทธิ์ผล รวมท้ังจัดทํา
ขอเสนอทางเลือกในเชิงนโยบายของมาตรการท่ีเปนรูปธรรมดานตางๆ ดังน้ี

1) เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรการทางการเงิน (Economic Instrument)
- ทบทวนบทบาทและความสามารถในการนําเงินของกองทุนสิ่งแวดลอมมาใชในกิจการท่ี

เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงแมจะมีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมข้ึน แตดวยกรอบทางกฎหมายและ
ขอบังคับท่ีเขมงวด ทําใหไมสามารถนําเงินดังกลาวมาใชเพื่อกิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไดเต็มท่ี
รวมท้ังเงินในกองทุนมีจํานวนไมเพียงพอกับการนํามาใชในการฟนฟูสิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบ
จากปญหาสารเคมีตกคางท่ีเกิดข้ึนแลว โครงการน้ีจะไดศึกษาเพื่อใหขอเสนอแนะตอสาธารณะวา
ควรจะใหมีกองทุนสิ่งแวดลอมเชนเดิม แตอาจมีการปรับแกกฎหมายใหสามารถนําเงินไปใชใน
กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได เชน การนําเงินกองทุนไปฟนฟูสิ่งแวดลอมท่ีมีปญหาการปนเปอน
ของสารเคมีท่ีเกิดข้ึนแลว หรืออาจเสนอใหมีการตั้งกองทุนข้ึนใหมในรูปแบบของกองทุนเฉพาะกิจ

- ทบทวนและจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อนําแหลงเงินอื่นๆ
เขาสมทบในกองทุนสิ่งแวดลอมหรือกองทุนเฉพาะกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดลอมและภาษีมลพิษ (environmental or pollution tax) หรือการนําระบบพันธบัตรท่ีมีเงื่อนไข
ดานสิ่งแวดลอม (performance bond) มาใชเพื่อเปนการประกันความเสี่ยงสําหรับกิจการท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

2) กลไกเชิงสถาบันและองคกร (Institutional Arrangement)
- ทบทวนกลไกเชิงสถาบันท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลการปนเปอนของสารเคมีในตางประเทศ และ

มาตรการการเงินการคลังท่ีเกี่ยวของท่ีสนับสนุนการทํางานของหนวยงาน (ระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น)
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- ทบทวนบทบาทและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักมลพิษทางนํ้าและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน เน่ืองจากปจจุบันหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการดูแล
และปองกันปญหาเร่ืองการปนเปอนของสารเคมี มีลักษณะแยกสวนกันดูแล จึงควรมีการศึกษาแนว
ทางการปรับโครงสรางขององคกรใหมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยประสบการณจากตางประเทศ และ
พิจารณาในบริบทของสังคมไทยเพื่อทําขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดการบูรณาการหนวยงานท้ังหมด
ดังกลาวเพื่อการปองกันและการฟนฟูสิ่งแวดลอมซ่ึงไดรับผลกระทบจากปญหาสารเคมีปนเปอนท่ี
เกิดจากภาคอุตสาหกรรม

3) การใชมาตรการทางกฎหมาย
ทบทวนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยมีขอเสนอแนะท่ีเปนรูปธรรม
- เพื่อใหเกิดการบังคับใชกฎหมายควบคุมมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ บริบทของกฎหมาย

สิ่งแวดลอมของไทยตองเปนเชนใด จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขในระดับหลักการเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของตางๆ อยางไรบาง

- เพื่อใหหลักความรับผิดทางแพงอยางเด็ดขาดตามท่ีบัญญัติไวดีแลวในมาตรา 96 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เกิดผลในการสรางความรับผิดชอบและเพิ่ม
ความระมัดระวังของผูประกอบการ  จําเปนตองอาศัยการแกไขปรับปรุงในแงข้ันตอนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการดําเนินคดีเพื่อใหผูกอมลพิษเปนผูจายอยางแทจริงไดอยางไร

- มีมาตรการทางกฎหมายใดท่ีสามารถกําหนดความรับผิดชอบทางการเงินเอาไวเปน
หลักประกันลวงหนาวาหากมีการกอใหเกิดความเสียหายข้ึน  ผูประกอบการไดจัดหาหลักประกัน
เพื่อท่ีจะจายชดใชแกบุคคลอื่น ซ่ึงรวมท้ังรัฐ ท่ีไดรับความเสียหายไดอยางไรบาง

4) ศึกษารูปแบบและหนาท่ีขององคกรทางเทคนิคในตางประเทศท่ีทําหนาท่ีในดานการ
จัดการดูแลสิ่งแวดลอม ท้ังการระบุปญหาของการปนเปอนและวิธีการท่ีจะใชแกไขปญหาตางๆใน
ราคาท่ีเหมาะสม โดยมีการคํานึงถึงมาตรฐานของดินและนํ้าใตดินท่ีเกี่ยวของและมีการเช่ือมโยงกับ
การใชท่ีดินในขณะน้ันหรือภายหลัง ตลอดจนแนวทางการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังสําหรับพื้นท่ี
ท่ีนาจะมีปญหา เพื่อนํามาเปนแนวทางปรับใชในบริบทของประเทศไทยไดอยางเหมาะสม

1.5 สิ่งที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดินจากกรณีศึกษา

ทราบสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
1.5.2 ความเขาใจเกี่ยวกับตนทุนและแนวทางการประเมินคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีเกิด

ปญหาการปนเปอนของสารเคมีลงสูดินและนํ้าใตดิน  หนวยงาน/ใครควรเปนผูรับผิดชอบ แหลงของ
เงินทุนเพื่อเปนคาใชจายในการบําบัดการปนเปอน และการดําเนินการทางกฎหมาย
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1.5.3 เขาใจการทํางานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหาการปนเปอนฯ อาทิเชน
ปญหาดังกลาวไดมีหนวยงานดําเนินการ (ตามบทบัญญัติของกฎหมาย) วาไดมีการดําเนินการตาม
กฎหมายหรือไม อยางไร และบทเรียนการจัดการปญหาการปนเปอนจากตางประเทศ เพื่ออาจจะ
นําไปสูขอคิดเห็นตอหนวยงานของประเทศไทย

1.5.4 การประมวลขอมูลและความรูเกี่ยวกับการนําเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร และกลไก
ทางกฎหมายมาประยุกตใช

1.5.5 ขอเสนอทางเลือกของมาตรการตางๆ เพื่อนําไปสูทางเลือกการผลักดันเชิงนโยบาย

1.6 กิจกรรมของโครงการที่ผานมา
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อระดม

ความคิดเห็นในเร่ืองปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน เพื่อหาขอสรุปในการ
เสนอแนะแนวทางการแกปญหาท่ีเปนรูปธรรม สามารถสรุปผลกิจกรรม ไดดังน้ี (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ข)

1) การสํารวจพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการปนเปอนสารแคดเมียม ณ บริเวณลุมนํ้าแมตาว
อ. แมสอด จ.ตากระหวางวันท่ี 21– 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีการประชุม 3 คร้ัง ไดแก

1.1) การประชุมกับตัวแทนชาวบาน ต.แมตาว ต.แมกุ และ ต.พระธาตุผาแดงท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการปนเปอนของสารแคดเมียม

1.2) การประชุมกับหนวยงานราชการทองถิ่นเร่ืองแนวทางการแกไขปญหาการปนเปอน
ของสารแคดเมียมบริเวณลุมนํ้าแมตาว

1.3) การประชุมกับผูแทนบริษัทผาแดง

2) เวทีวิชาการเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษา “กรณีตัวอยางการปนเปอนสาร
แคดเมียมในตะกอนดินบริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก และกรณีการประกอบกิจการฝงกลบ
กากของเสียอุตสาหกรรม ของบริษัท Better World Green จ.สระบุรี” วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.
2549 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 14 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวนผูรวมประชุม 21 คน

3) เวทีวิชาการเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษา “ขอเสนอและมาตรการเชิงนโยบาย
เพื่อแกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน” วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ณ หองวิภาวดี บอลรูม ช้ัน P4 โรงแรม Princeton Park Suites จํานวนผูรวมประชุม 41 คน

4) เวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุปรวมกันกับภาคสวนราชการใน
การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายโครงการวิจัย “ขอเสนอทางเลือกของมาตรการการปองกันและฟนฟู
ความเสียหายจากการปนเปอนดินและนํ้าใตดิน” วันพฤหัสบดีท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2549 ณ หองประชุม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวนผูรวมประชุม 14 คน
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5) การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ือง “แนวทางการประเมินคาใชจายในการฟนฟู
พื้นท่ีปนเปอน กรณีตัวอยางการปนเปอนสารแคดเมียมในดินบริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก”
วันท่ี 25 ตุลาคม 2549 ณ หองประชุมสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม จํานวนผู
รวมประชุม 8 คน

6) เวทีวิชาการเพื่อนําเสนอรางผลการศึกษาโครงการ “ขอเสนอแนวทางการประเมิน
สถานการณการปนเปอนสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน กรณีตัวอยางการปนเปอนสารประกอบอินทรีย
ไอระเหยในนํ้าใตดิน บริเวณชุมชนรอบพื้นท่ีอุตสาหกรรม จ.ลําพูน” วันจันทรท่ี 5 กุมภาพันธ 2550
ณ หองประชุม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวนผูเขารวมประชุม 28 คน

7) การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเร่ือง
“เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและการปรับบทบาทหนาท่ีของกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันและ
แกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน” วันอังคารท่ี 13 กุมภาพันธ 2550 ณ หอง
ประชุม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม จํานวนผูรวมประชุม 10 คน

8) เวทีวิชาการเพื่อนําเสนอรางผลการศึกษาโครงการ “ขอเสนอทางเลือกของมาตรการการ
ปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนดินและนํ้าใตดิน” วันพฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.
2550 ณ หองกษัตริยศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร จํานวนผูรวมประชุม 67 คน


